
Marcas sinônimos de luxo e requinte despertam para o mercado nacional 
Daniela Dahrouge 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
Pensar em mercado de luxo e não fazer associação imediata à França é quase tão impossível 
quanto ir ao país e não se render aos seus encantos. Berço das principais marcas que 
simbolizam o que há de mais requintado na esfera global, a França dita as regras do mercado 
voltado para o público "AA", sustentando os preços exorbitantes das etiquetas com a aura e 
tradição de seus produtos. 
 
É de lá a marca de luxo considerada como a mais valiosa do mundo: a Louis Vuitton (do 
grupo LVMH - Louis Vuitton et Moet Henessy) avaliada em US$ 21,606 bilhões pela 
consultoria Interbrand. Também é de terras francesas a Cartier, marca que desenvolveu o 
primeiro relógio de pulso, usado por Santos Dumont em 1904. E como não citar a Hermes, 
com seus lenços e desejadas bolsas de couro, eternizadas pela princesa de Mônaco, Grace 
Kelly. Sem menos destaque, marcas como Dior, Chanel, YSL, Chloé,  Christian Louboutin, 
Goyard, Lacoste, Baccarat, Christian Lacroix, entre muitas outras, completam a lista de 
ícones de luxo, que dão fama às glamorosas lojas de departamentos francesas Printemps e as 
Galerias Lafayette. 
 
Mas não é preciso atravessar o Atlântico para adquirir tais marcas. O Brasil é visto como País 
estratégico pelos grandes nomes do mercado de luxo francês. A primeira grife a aterrissar no 
País foi a Dior, em 1957. Embora a marca não tenha planos para abrir novas lojas no Brasil 
(as duas existentes ficam em São Paulo), a grife fará uma exposição no segundo semestre 
para marcar o Ano da França no Brasil. Serão 30 peças, assinadas por Christian Dior e John 
Galliano. O evento será aberto e terá duração de um dia, explicou Rosângela Lyra, diretora 
geral da marca Dior no Brasil. 
 
fá a Louis Vuitton, que escolheu o País para receber a primeira loja da marca na América 
Latina, há 20 anos, agora inclui o Brasil em seu plano de expansão. A marca prevê inaugurar, 
no segundo semestre de 2009, sua sexta loja brasileira, em Brasília. Quem estará na 
liderança deste movimento é Marc Sjostedt, novo diretor geral da Louis Vuitton para o Brasil, 
que retorna ao País após 25 anos na Europa. 
 
SAPATOS LOUBOUTIN 
 
Uma das mais desejadas grifes de sapatos do mundo, Christian Louboutin é outra marca que 
aposta no Brasil. Atualmente com 16 lojas próprias, dentre elas em Paris (cidade natal do 
designer), Londres, Nova York, Los Angeles, Moscou, Cingapura, Hong Kong e Jacarta, a grife 
abriu no final de março sua primeira loja na América Latina, no Shopping Iguatemi, em São 
Paulo. 
 
Considerado o design do tapete vermelho, Louboutin fez seu nome calçando estrelas como 
Caroline de Mônaco, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker e Madonna. "Eu amo o Brasil. Além 
disso, temos uma grande quantidade de clientes fiéis brasileiros, que desde o início 
freqüentam as nossas lojas em todo o mundo", explicou Louboutin. Mas andar por aí com um 
modelo assinado por ele não é para qualquer uma. O par mais barato disponível na loja custa 
R$ 1,7 mil, e o mais caro, R$ 19 mil. Mesmo com tais preços, Louboutin está feliz com os 
resultados alcançados até então no País, dizendo que o movimento tem sido intenso desde a 
inauguração da loja. 
 
JACARÉ DE OURO 
 
An affordable luxury brand é a frase que define a Lacoste como marca de luxo acessível (o 
produto mais caro da grife custa R$ 1,5 mil). No Brasil, a presença da grife representada pelo 
jacaré de boca aberta se consolidou por meio de uma história que já dura 25 anos. São 53 
lojas espalhadas pelo País. Até o final deste ano, serão 62. O investimento faz parte dos 
planos da nova operação da Lacoste que desde março de 2008 é administrada pela Devanlay 
Ventures do Brasil. A mudança já garantiu crescimento de vendas na ordem de 21% em valor 
para a marca. A gerente de marketing da Lacoste no Brasil, Solange Francisco, afirmou que o 



faturamento da empresa em 2008 foi de € 1.555 bilhão e que a marca planeja lançar em 
setembro deste ano uma linha mais jovem, batizada de Red!. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 20 abr. 2009, p. 26 e 27.   


